
 

ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ 

                        за 23 березня 2017 року 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності депутатів Кіровоградської міської ради 

сьомого скликання 
 

23 березня під головуванням голови постійної комісії, депутата 

Кіровоградської міської ради сьомого скликання Михайла Бєжана відбулося 

засідання постійної комісії Кіровоградської міської ради з питань 

промисловості, транспорту, зв’язку, торгівлі, сфери послуг, захисту прав 

споживачів. 

На засіданні були присутні  керівники виконавчих органів, 

представники засобів масової інформації та громадськості. 

 Розглянуто та підтримано електронну петицію від 09.03.2017 щодо 

тролейбусного сполучення за маршрутом № 274 (8 км до 101-го 

мікрорайону) м. Кропивницький – сел. Нове, Фортечний район, 

м Кропивницький. 

Також депутати розглянули та обговорили проект рішення 

виконавчого комітету Кіровоградської міської ради ,,Про погодження місць 

під розміщення відкритих літніх майданчиків для здійснення 

підприємницької діяльності на території міста Кропивницького”. 

 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

 23 березня під головуванням заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Олександра Грабенка відбулось 

засідання комісії з координації заходів щодо впорядкування розміщення 

зовнішньої реклами на території м. Кропивницького. Розглянуто 52 питання 

щодо встановлення пріоритетів на місця розміщення рекламних носіїв та 

продовження терміну дії дозволів. Вирішено: погодити пропозиції робочого 

органу щодо встановлення пріоритету на місця розміщення зовнішньої 

реклами за 13 адресами; зняти з розгляду пропозиції робочого органу щодо 

встановлення пріоритету на місця розміщення зовнішньої реклами за 13 

адресами та продовження дії дозволу на розміщення зовнішньої реклами за 

24 адресами; відхилити пропозиції робочого органу щодо встановлення 

пріоритету на місця розміщення зовнішньої реклами за 2 адресами. 

 

 23 березня під головуванням заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Наталії Дзюби відбулося засідання 

комісії з питань надання матеріальної допомоги учасникам 

антитерористичної операції та членам сімей загиблих, які є мешканцями 

міста. Розглянуто та погоджено: 135 звернень учасників антитерористичної 

операції стосовно надання матеріальної допомоги; 45 звернень членів сімей 
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загиблих учасників антитерористичної операції щодо надання щомісячної 

матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань; 26 

звернень членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції щодо 

надання щомісячної матеріальної допомоги дітям загиблих. 

 

 23 березня під головуванням заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Наталії Дзюби відбулося засідання 

комісії  з питань надання одноразової матеріальної допомоги постраждалим 

учасникам антитерористичної операції, членам сімей загиблих, 

військовополонених та зниклих безвісти під час виконання військових 

обов'язків в зоні АТО, які є мешканцями міста. Розглянуто та погоджено:                                 

3 звернення постраждалих учасників антитерористичної операції, 2 

звернення членів сімей військовополонених та 1 - сім'ї зниклого безвісти. 

 

23 березня у Кіровоградській міській раді продовжили навчання 

посадовці міської ради за професійною програмою на 2017 рік. 

Начальник відділу кадрової роботи Світлана Балакірєва ознайомила 

присутніх із суттєвими змінами та нововведеннями в законодавстві щодо 

категорій посад та особливостей присвоєння рангів посадовим особам 

місцевого самоврядування відповідно до проекту нового закону України 

«Про службу в органах місцевого самоврядування». 
 

23 березня відбулося засідання адміністративної комісії при 

виконавчому комітеті Фортечної районної у м. Кропивницькому ради. 

Розглянуто 29 адміністративних справ, по яких винесено наступні рішення: 

накладено штрафи –  на 8-х осіб; оголошено усні зауваження – 18 особам; 

закрито – 3 справи. 

 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

 

23 березня на базі комунального закладу «Навчально-виховне 

об’єднання «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – ліцей № 19 –  

позашкільний центр» відбувся міський етап конкурсу на кращий колаж в 

рамках молодіжної акції «Молодь Кіровоградщини готова долати 

надзвичайні ситуації».Активну участь в  конкурсі брали 17 навчальних 

закладів міста. 

Призові місця в молодшій категорії вибороли навчальні заклади: НВО 

№ 1, 18, 19,  24, КЗ «Станція юних техників». 

В старшій віковій категорії кращими були учні НВО № 35, СЗШ № 14, 

НВК «Кіровоградський колегіум». 

 

23 березняу дитячо-юнацькому клубі «Мрія» відділу сім’ї та молоді 

виконано роботи з благоустрою прилеглої території. 
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23 березня на площі Героїв Майдану відбулось відкриття інсталяції 

«ГРАНІ³» в рамках Національно-інформаційної кампанії з протидії торгівлі 

людьми. Під час заходу представники Міжнародної організації з міграції 

розповіли молоді про актуальність питань, пов’язаних із проблемами торгівлі 

людьми, в тому числі про проблеми та ризики нелегальної міграції за кордон. 

 

23 березня у бібліотеках-філіях Кіровоградської МЦБС були проведені 

заходи: 

№ 11 – читацький пілотаж «Книжковий майдан цікавих новинок». Юні 

читачі ознайомилися з книжковою виставкою «Для допитливих ЧОМУЧОК», 

брали участь у літературних іграх та розвагах, пригадали українські народні 

казки, після чого переглянули їх мультиплікаційні версії; 

№ 13 – казкову феєрію «Фантазії казкової реальності» в рамках 

Всеукраїнського тижня дитячого читання. Бібліотекарі проводили з читачами 

конкурси, ігри, вікторини, майстер-класи та знайомили з новинками 

літератури; 

№ 10 - драйв-шоу «Сторінки цих книг – історія сама». Під час творчого 

спілкування відбулася презентація найвідоміших творів письменників 

Карпова В. Є. та Теніченка М.Г, зокрема «Подорож у часі», «Розірвана 

Україна», «Центр України: читач, як свідок». Діти мали можливість задати 

запитання та поспілкуватися з відомими письменниками. Також гості 

познайомили присутніх із новими виданнями та творчими планами на 

майбутнє. А найкращим подарунком бібліотеці стали нові книги від авторів; 

№ 1 – акорди поезії «Поетичні рядки дитинства». Діти читали свої 

улюблені вірші та брали активну участь у конкурсі «Згадай свій перший 

віршик». Бібліотекарі підготували тематичну презентацію «Дитячий 

віршограй».  

 

До святкових дат 

23 березня міський голова Aндрій Рaйкович брав участь в урочистостях 

з нагоди Дня Служби безпеки Укрaїни й передaв керівнику обласного 

упрaвління СБУ Олегу Aркуші сертифікaт нa три сучaсні ноутбуки.  

23 березня секретар міської ради Андрій Табалов брав участь у 

привітанні службовців Національної гвардії України з третьою річницею її 

створення й вручив Грамоти міської ради та виконавчого комітету 4 

військовослужбовцям стрілецького батальйону військової частини 3011 

Національної гвардії України. 

 

23 березня в приміщенні міської ради в рамках Всесвітнього дня 

боротьби з туберкульозом відбувся «круглий стіл». 

У заході брали участь: заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради Наталія Дзюба, керівництво управління охорони 

здоров'я Кіровоградської міської ради, головні лікарі та заступники головних 
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лікарів з медичної частини лікувально-профілактичних закладів комунальної 

власності міста, міські позаштатні фахівці управління охорони здоров'я, 

представники обласного відділення Всеукраїнської благодійної організації 

«Мережа людей, які живуть з  ВІЛ/СНІД» та засобів масової інформації. 
 

Питання соціально – економічного стану 

Ситуація на споживчому ринку 

 

23 березня  муніципальним   патрулем   у   складі  спеціалістів  

управління  по  сприянню  розвитку  торгівлі  та побутового обслуговування 

населення, спеціалізованої інспекції   Кіровоградської  міської  ради,  міської 

дружини, дільничних інспекторів Кіровоградського  відділу поліції ГУНП в 

Кіровоградській області  проведене рейдове  відстеження  місць  

несанкціонованої  торгівлі   по   вул. Преображенській біля   ринку 

«Центральний». 

В результаті рейду інспекторами спеціалізованої інспекції складено 4 

протоколи за статтею 152 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення, дільничним інспектором  складено 1 протокол за статтею 

160 Кодексу України про адміністративні правопорушення. На  час 

проведення  рейдового  відстеження  несанкціонована торгівля ліквідована.     

З громадянами, які здійснюють торгівлю у невстановлених місцях, 

проведена роз’яснювальна та попереджувальна робота стосовно заборони 

«стихійної» торгівлі  та запропоновано здійснювати торгівлю на ринках 

міста.  

 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

Комітету міської ради        А.Бондаренко 

 

 


